
Belli ürünleri yetiştirmek üzere 
hangi tekniklerin uygulanacağını 

bilmek önemlidir. 
Ancak, asıl bilinmesi gerekenler;

• Ne, Ne kadar üretilecek ?

• Nasıl üretilecek ?

• Ne zaman üretilecek ? 

• Nerede üretilecek ? 

• Kimin için üretilecek ?

Tarım Ekonomisi 
Bölümü

Hakkımızda

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin

temel ilkelerini kullanarak tarım

sektörünün karş̧ılaş̧tığı problemlere

ekonomik çözümler arayan uygulamalı

bir bilim dalıdır.

ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler yanında

gelişmekte olan ülkelerde ve hatta az

gelişmiş ülkelerin hepsinde Tarım

Ekonomisi eğitimi verilmektedir.

Tarım Ekonomisinin Türkiye’deki

uygulama alanları genelde tarıma dayalı

sanayi işletmeciliği, tarım politikası,

pazarlama, kooperatifçilik, doğal

kaynaklar ekonomisi gibi ülke

ekonomisinin geleceğini yakından

ilgilendiren konulardır.

Tarım Ekonomisti tarımsal üretim, gıda

ve tarımsal girdi sanayi işletmelerinin

hedefleri ve kaynak kısıtlarını göz önüne

alarak hangi üretim dalına ne ölçüde yer

verilmesi gerektiğini, geliştirilmiş

bilgisayar programlarını kullanarak en

karlı (optimum) ürün desenini veya en

düşük maliyetli girdi bileşimlerini

belirler.

Bir tarım işletmesinin en yüksek

düzeyde gelir elde etmesi ancak üretim

ve işletme planlaması ile gerçekleşebilir.



Bu saydığımız görevleri tarıma dayalı

sanayilerde (gübre fabrikaları, gıda

sanayi, vb.) başarı ile yerine getiren

birçok Tarım Ekonomisti bulunmaktadır.

Diğer bilgilerin yanı sıra, Tarımsal Yayım

ve Haberleşme, Köy Sosyolojisi bilgileri

ile donatılan Tarım Ekonomistleri

çiftçiye yayım hizmeti götürmekte ve bu

sanayi kuruluşlarının çiftçilerle başarılı

ilişkiler kurmalarında da etkili

olmaktadırlar.

Çalışma Konuları

Tarım Ekonomisi, gelişimi ve finansmanı,

Tarım 4.0, İyi tarım uygulamaları,

topraksız tarım, tarım hukuku, tarıma

dayalı sanayi, iklim değişikliği,

kooperatifçilik, tarımsal muhasebe, kırsal

kalkınma, tarım işletmeciliği, tarımsal

pazarlama, tarım politikaları tarım

ekonomisi bölümü çalışma konular

arasındadır.

İletişim;

Adres: Ziraat Fakültesi,
Tarım Ekonomisi Bölümü
Kezer Yerleşkesi 56100           

Siirt/Türkiye

Tel : 0 484 212 11 11/ 2843

Web: http://tarimekonomisi.siirt.edu.tr/

Çalışma Alanları

Tarım Ekonomisi 
Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının

önemli bir kısmı, Tarım ve Orman

Bakanlığı’nda, ziraat odalarında, tarım

şirketlerinde, tarım kredi

kooperatiflerinde, bankaların tarım

departmanlarında, gıda firmalarında,

şirketlerin pazarlama, ürün geliştirme,

planlama ve proje bölümlerinde

çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra farklı

kurum ve kuruluşlarda da ziraat

mühendisi olarak iş imkanı

bulabilmektedirler.


